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Vitória Incontestável
No último dia 11 

de fevereiro, os 
filiados do Sin-

tect-GO decidiram con-
tinuar progredindo nas 
conquistas e reelegeram 
a chapa Avançar e Resis-
tir para dirigir o Sindicato 
pelo Triênio 2014/2017. O 
resultado da Eleição mos-
trou que a categoria enten-
de a importância da luta 
sindical comprometida em 
defender os trabalhadores 
sempre.

Os companheiros da 
Chapa 1, que já estavam a 
frente do Sindicato, junta-
mente com as novas lide-
ranças, foram eleitos com 
1136  votos, contra 250 da 
chapa 2. Houve ainda 14 
pessoas que votaram em 
branco, e 122 que anularam 
seu voto. A eleição teve 
1522 filiados votantes, uma 
participação expressiva, 
que comprova que os ece-
tistas estão comprometidos 
com o Sindicato, além de 
ampliar a representativida-

de dos dirigentes escolhi-
dos.

Neste ano, o número de 
urnas eletrônicas foi am-
pliado, garantindo assim a 
segurança e a celeridade do 
processo. Além disso, tudo 
foi coordenado e fiscaliza-
do por técnicos do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE).

Otílio Divino de Aza-
ra (in memorian), que era 
carteiro motorizado lo-
tado no CEE, contou que 

Chapa 1 – Avançar e Resistir é eleita para continuar representando os trabalhadores

CHAPA 1 CHAPA 2

Eleições em números

nunca deixou de votar nas 
eleições do Sintect/GO. “O 
Processo eleitoral é muito 
importante, pois significa 
escolher alguém que de-
fenda a gente, os trabalha-
dores” disse. A OTT Adélia 
de Lourdes Silva também 
aprova o processo, “Sem 
eleição fica difícil. Precisa-
mos de alguém para nos 
representar”.

Avançar e Resistir

De acordo com o Se-
cretário Geral, Eziraldo 
Vieira, a vitória da Chapa 
Avançar e Resistir mostra 
que os ecetistas aprovam 
as melhorias que o Sindi-
cato vem conquistado para 
a categoria. “A vitória da 
Chapa 1 não foi importante 
apenas para o trabalhador, 
mas, principalmente, para 
o Sindicato, pois garantiu 
o exercício da democracia. 
Além disso, ela representa 

A frente da diretoria do Sintect-
GO desde o triênio 2011/2014, a 
Chapa Avançar e Resistir já de-
monstrou muita garra e traba-
lho, garantindo assim, diversos 
benefícios para os ecetistas de 
Goiás. 

• Ganhou a ação do PCCS 1995 
e garantiu o direito aos steps por 
tempo e mérito, que inclusive já 
foi sinalizado no contra-cheque 
de alguns trabalhadores.

• Ingressou com ação para 
corrigir as distorções do PCCS 
2008, procurando trazer benefí-
cios aos novatos. 

• Combateu judicialmente o 
PCCS 2008, ampliando prazo 
de entrega do termo de não-a-
ceite.

• O Sindicato foi o único a ga-
rantir segurança aos trabalha-
dores de Banco Postal, com a 
instalação de porta giratória e 
vigilância armada em todas as 
agências. Garantindo também a 
jornada de 6h.

• O Sintect-GO o único Sindica-
to que combate a mão de obra 
temporária, lutando contra a 
precarização das condições de 
trabalho na ECT.

Avanços da Chapa 1

a continuidade das con-
quistas obtidas ao longo da 
historia do SINTECT/GO”, 
completou. 

Para o próximo triênio, 
a diretoria do Sindicato 
pretende continuar com o 
trabalho compromissado 
com o trabalhador, e um 
dos maiores exemplos dele 
é a atuação do jurídico. Nos 
últimos anos, ações pionei-
ras do jurídico foram pro-
postas e alcançaram êxito 
na Justiça, garantindo aos 
ecetistas ganhos financei-
ros, salariais, além de me-
lhorias em suas condições 
de trabalho.

O trabalho não pode pa-
rar e deve Avançar sempre. 
Com a representatividade 
não só na capital, mas tam-
bém no interior, o Sindica-
to torna-se mais cada vez 
mais forte e democrático, 
lutando sempre pelos in-
teresses dos trabalhadores 
ecetistas, um compromisso 
baseado na ética e respon-
sabilidade.

NA PRÓXIMA EDIÇÃO: 
Saiba tudo sobre a Greve contra a Postal Saúde e sobre a execução da ação do PCCS 95
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NEGOCIAÇÃO PERMANENTE

Por que Goiás participa da MNNP ?

A Participação Sindical

A importância de se negociar

Confira abaixo os acor-
dos já firmados, que resul-
taram em avanços para os 
ecetistas. 

• Compensação de 
horas não trabalhadas 
- O TST determinou um 
prazo de 180 dias para 
compensar as horas de 
paralisações em 2013. Os 
trabalhadores que forem 
convocados com 48 ho-
ras de antecedência para 
realizar a compensação 
de no máximo 2 horas 
extras diárias, levando 
em consideração os inter-
valos intra e entre jorna-
das, até o dia 31/12/2013, 

Alguns resultados obtidos

Durante Assem-
bleia Geral Ex-
traordinária a 

categoria decidiu, por am-
pla maioria, pela perma-
nência de Goiás na MNNP.

A diretoria do Sindicato 
já tinha consultado o Con-
selho Deliberativo (órgão 
formado por diretores e de-
legados sindicais), que apro-
vou a continuidade nas reu-
niões da Mesa. O Conselho 
acredita que, independente 
do formato da negociação 
com a ECT, os trabalhadores 
querem enxergar resultados 
positivos ou conquistas, o 
que não se vislumbra com 
uma Fentect dividida e de-
sorganizada. 

Os diretores do Sintect-
GO têm plena convicção de 
que quem deve negociar e 
firmar acordos em nível na-
cional é a Fentect, mas tam-

A MNNP é uma jo-
gada para implan-
tar a Postal Saúde?

A MNNP é uma 
tentativa de acabar 
com a Fentect ?

A MNNP antecipa-
rá as negociações da 
Campanha Salarial ?

Não há nenhuma relação entre o Correios Saúde ou mesmo a Pos-
tal Saúde e a MNNP, como fantasiam alguns desavisados. A Postal 
Saúde foi criada “na calada da noite” em abril de 2013, bem antes do 
surgimento da MNNP que foi instituída em novembro de 2013. 

Conforme o Acórdão do TST, tudo que se refira à Assistência Mé-
dica, deve ser negociado direta e exclusivamente com a diretoria da 
Fentect, através de comissão paritária.

Além disso, ainda que fosse possível discutir qualquer proposta 
que viesse no sentido de regulamentar ou homologar a Postal Saúde, 
de cara já seria rejeitada pelo Sintect-GO.

A Fentect já vem agonizando há anos, mesmo sem a MNNP existir. 
Entretanto, a falta de organização interna de suas instâncias deliberati-
vas e a falta de políticas para os trabalhadores pode arruinar a Fentect. 
Em relação à MNNP, o que se constata é que a Federação está perdendo 
espaço, principalmente devido à ação de correntes políticas partidárias, 
como o PCO, que tem objetivos estranhos aos interesses da categoria.

Independente de hipóteses ou desconfianças, o importante é avan-
çar rumo a novas conquistas para a categoria. A MNNP não impede a 
realização da campanha salarial e nem de greve da categoria, que in-
conformada com as propostas apresentadas pela ECT pode deflagrar 
o movimento paredista, como forma de pressão a qualquer momento.

O papel do dirigente sin-
dical é buscar o melhor para 
a categoria que representa, 
negociando sempre com o 
patrão as reivindicações dos 
trabalhadores, independente 
da época do ano. 

A disposição para nego-
ciar e lutar em prol da cate-
goria, deve se dar no dia-dia 
e durante todo o ano, e não 
apenas na Campanha Sala-

O quê é a MNNP?
A Mesa Nacional de Negociação Permanente 

(MNNP) é um novo formato de negociação coletiva 
proposto pela direção dos Correios, respeitando-se a 
autonomia das entidades. Tem como objetivo discu-
tir as questões referentes às relações e condições de 
trabalho. A MNNP é composta pela bancada gover-
namental (ECT) e pela bancada sindical.

Embora na ECT seja uma inovação, este modelo 
já é utilizado, há anos, por órgãos do Setor Público e 
várias entidades representativas dos trabalhadores. 

A primeira reunião da 
MNNP ocorreu dia 12 de 
novembro, em Brasília (DF), 
com a participação de 32 dos 
35 sindicatos dos trabalha-
dores dos Correios existen-
tes no país. O Sintect-GO es-
teve presente, representado 
pelo diretor Eziraldo Vieira.

Todos os representantes 
sindicais questionaram o 
fato da Fentect não estar re-
presentada nem ter sido con-
vidada. Após amplo debate, 

o convite formal para inte-
grar as reuniões foi estendi-
do à Fentect, que participa-
ria através do seu Comando 
de Negociação Permanente, 
composto por sete direto-
res. Entretanto, a Secretária 
Geral, Sra. Anaí Caproni do 
PCO/Ecetistas em Luta, res-
pondeu ao convite dizendo 
que não participaria da tal 
mesa e ainda desautorizou 
qualquer diretor da Fentect 
a participar.

rial. Empurrar todas as de-
mandas para este período é 
no mínimo jogar para perder. 
Pois, nas últimas campanhas, 
que acabaram no TST, ficou 
provado que é impossível se 
discutir, negociar e avançar 
em todos os pontos da pauta.

Negociar não significa 
aceitar qualquer proposta, 
nem abrir mão do que já con-
quistamos. Se não houver 

bém entendem que os sindi-
catos e os trabalhadores de 
base não podem ficar reféns 
dessa  política atual de omis-
são e muito blá blá blá. 

Apesar do Sintect-GO 
compor a MNNP,  há ressal-
va quanto à abrangência dos 
acordos firmados na Mesa. 
O Sindicato elaborou ter-
mo aditivo ao protocolo da 
Mesa, que foi aceito e assi-
nado por representantes da 
ECT da DR/GO e de Brasília, 
garantindo que para Goiás 
só valerão os acordos dos 
quais  for signatário.

Desse modo, como a cate-
goria aprovou a participação 
de Goiás na MNNP a Dire-
toria do Sindicato se com-
promete a levar as propostas 
apresentadas pela ECT para 
análise em assembleia. Essa 
possibilidade está prevista 
no protocolo da mesa. 

avanço nas negociações, não 
restará alternativa a não ser 
pressionar com a greve, in-
clusive fora da campanha. 

Em Goiás, estão em estado 
de greve pelo cumprimento 
integral da sentença judicial 
referente ao pagamento dos 
steps do PCCS 1995. Caso a 
ECT não cumpra a obrigação 
os trabalhadores poderão de-
flagrar greve.

Mitos e Verdades sobre a MNNP

terão abonados as demais 
horas faltantes. Caso o tra-
balhador recuse compensar 
as horas, seguirá valendo o 
prazo de 180 dias para com-
pensar todas as horas.

• Responsabilidade Ci-
vil em acidentes de trânsito 
- Em caso de acidentes de 
trânsito em que for compro-
vada a inexistência de dolo 
por parte do empregado, 
a ECT assumirá os custos 
com a recuperação dos da-
nos de veículos de sua frota, 
bem como danos causados 
a terceiros;

• Assistência médica 
para dirigentes sindicais 

liberados sem ônus para 
ECT – Será mantida as-
sistência médica regular-
mente compartilhada nas 
liberações com ônus para 
a Federação e Sindicatos;

• Anistia – A ECT 
deve conhecer, analisar e 
julgar os pedidos de anis-
tia de empregados com 
a participação dos repre-
sentantes sindicais.

Vale ressaltar, mais uma 
vez, que em Goiás, só têm 
validade os Termos assina-
dos pelo Sintect-GO. A ín-
tegra dos termos firmados 
estão disponíveis no site.
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Sintect-GO coleciona vitórias em prol do trabalhador
Compete à Fentect, como 

entidade sindical de abran-
gência nacional, alavancar as 
campanhas que unifiquem 
a categoria em todo o país, 
porém sempre respeitando 
a autonomia dos sindicatos 
e considerando as questões 
regionais.

É um contra-senso da 
Fentect ajuizar ação para im-
pedir que os sindicatos nego-
ciem com a ECT, enquanto 
a Federação, que é reconhe-
cida legitimamente para ne-
gociar, tem evitado a todo o 
custo desde o final da última 
campanha salarial sentar à 
mesa com a Empresa para 
reivindicar os direitos dos 
trabalhadores.

O fato é que a Fentect 
orienta, mas quem decide 
quais caminhos deve tomar 
a luta em defesa do direito 
dos ecetistas é a própria ca-
tegoria e os seus sindicatos 

SINTECT-GO FENTECT

Po
st

al
 S

aú
de

Assembleia de janeiro definiu por estado de greve, mas a 
luta contra Postal Saúde em Goiás já existe desde a Cam-
panha Salarial de 2012. Seguiremos os trâmites legais e 
as determinações da categoria. Independente da greve de 
uma pequena parte da categoria e do resultado do Dissí-
dio Coletivo no TST, estão sendo estudadas pela diretoria 
do Sintect-GO ações estratégicas para invalidar a Postal 
Saúde.

Realizou às pressas duas plená-
rias, mas sem a convocação dos 
sindicatos, fóruns foram esvazia-
do e discussão do tema não foi 
realizada. 
Parte da diretoria demonstra des-
preparo para tratar do tema.

PC
C

S 
19

95

Sintect-GO foi pioneiro nesta ação. Em Goiás, trabalhado-
res estão em estado de greve desde 7 de janeiro e aguar-
dam prazo judicial dado à ECT para conceder os steps. 
Multa por descumprimento do prazo: R$ 1 mil/dia.

Não há nada definido ainda. 
Apesar deste ser um ponto da úl-
tima Plenária, nada foi discutido, 
nenhuma ação ficou definida.

M
N

N
P

Por decisão do Conselho Deliberativo, Goiás compõe a 
Mesa de Negociação. Conselho entendeu que a negocia-
ção permanente é necessária, porém a participação na 
MNNP está condicionada ao fato de só os acordos assi-
nados pelo Sintect-GO, após avaliação em Assembleias, 
terem validade para nosso Estado. Em Assembleia rea-
lizada dia 29 de janeiro, a categoria decidiu pela perma-
nência de Goiás na MNNP.

Apesar de ter um Comando 
Nacional de Negociação e ser a 
legítima representante dos tra-
balhadores em nível nacional, a 
Fentect se recusa a fazer parte da 
mesa. Não busca soluções para a 
categoria, tão somente faz uma 
política de ataques vazios.

En
tr
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a
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Graças à ação do Sintect, uma reivindicação histórica já 
começou a ser atendida em Goiás. Há anos o Sindicato 
luta para a implantação da entrega no período matutino. 
Agora, desde 27 de janeiro, as cidades de Jataí, Rio Ver-
de, Itumbiara e Catalão estão promovendo a entrega pela 
manhã. Essa mudança é uma questão de saúde, e vamos 
continuar trabalhando para que a alteração de horário 
seja implantada em todo o Estado de Goiás.

Não há efetivamente uma cam-
panha nacional ou ações sobre o 
tema. Tudo se resumiu, até o mo-
mento, em discurso.

de base. Existe a livre orga-
nização sindical, firmada no 
respeito à vontade soberana 
do trabalhador.

É com base nesse res-
peito e na soberania, que o 
Sintect-GO sempre se orga-
nizou e lutou em defesa dos 
direitos dos trabalhadores 
dos Correios em Goiás, qua-
se sempre se antecipando à 
Fentect. Resultado disso é o 
Sindicato de Goiás tem sido 
pioneiro em várias vitórias 
e ações judiciais em prol dos 
ecetistas. Exemplos são: a 
conquista de mais seguran-
ça no Banco Postal, com ins-
talação de portas com detec-
tores de metal e implantação 
de vigilantes armados em 
todas as agências do Estado; 
jornada de seis horas para 
atendentes comerciais; e 
agora a próxima vitória será 
o realinhamento dos traba-
lhadores do PCCS 1995.

PLENÁRIA ESVAZIADA

Fentect promove fórum improdutivo
Mais uma vez a Fen-

tect deixou claro 
que parte de sua 

diretoria, em especial os 
que têm o poder da caneta, 
não está preparada para li-
derar a entidade. De forma 
atrapalhada e desrespeitan-
do prazos e normas esta-
tutárias, realizou plenárias 
esvaziadas na tentativa de 
organizar os ecetistas para 
lutas que, em Goiás, já estão 
sendo encampadas há pelo 
menos dois anos. Um exem-
plo é a mobilização constan-
te contra a Postal Saúde.

A 37ª Plenária, convo-
cada para organizar nacio-
nalmente a campanha con-
tra a Postal Saúde, MNNP, 
pelo pagamento dos steps 
e pela entrega pela manhã, 
não passou de uma reu-
nião para fazer ataques às 
correntes sindicais e ao Sin-
tect-GO. Não houve o apro-
fundamento nas discussões 
nem deliberações sobre os 
temas de verdadeiro inte-
resse para o trabalhador. 
Foi uma clara demonstra-
ção de que estão utilizando 
a Federação para fazer cam-
panha eleitoral.

Estatuto é lei, e uma en-
tidade séria deve respeitá-lo. 
Porém, a Fentect não se pre-
ocupa com a transparência 
e seriedade de suas ações. 
Você sabia que parte da di-
retoria da Federação, em es-
pecial a secretaria Geral e a 
secretaria de Finanças, não 
tem prestado conta à cate-
goria dos valores que são re-
passados pelos sindicatos? 

A Fentect não convoca 
o Conselho Fiscal para fis-
calizar suas contas. A falta 
de compromisso é tamanha 
que em razão da má gestão, 
a Federação já teve o seu 
nome protestado em cartó-
rio várias vezes. A primei-
ra lição que esses senhores 
deveriam aprender é que 

dinheiro da categoria é para 
ser investido na categoria de 
forma séria e transparente.

O Estatuto manda con-
vocar o conselho fiscal, 
prestar contas, chamar com 
antecedência os sindicatos 
para as discussões. Esse do-
cumento é um compêndio 
de deliberação dos trabalha-
dores nos últimos Contects e 
quem não respeita a delibe-
ração dos trabalhadores não 
tem moral para dirigir uma 
entidade de classe.

Durante o último Con-
rep, em São Paulo, a delega-
ção de Goiás e os militantes 
do MRL (Movimento de 
Resistência e Luta) propu-
seram que a Federação pro-
movesse sua prestação de 

contas. Porém, com medo 
de não conseguir se expli-
car aos presentes sobre os 
gastos sem comprovação 
em nota fiscal, os diretores 
da Fentect usaram de mano-
bras e se negaram a atender 
a solicitação, que é um direi-
to da categoria. 

Esses diretores rasgam o 
Estatuto pelo qual deveriam 
zelar porque têm medo de 
perder no debate, falta argu-
mentação a alguns dos dire-
tores da Federação.

A Fentect tradicional-
mente é um colegiado, não 
pode ser administrada por 
decreto nem ser utilizada 
como instrumento nas mãos 
de partidos políticos, como 
tem acontecido nesta gestão. 

A Federação não tem convo-
cado as reuniões regulares 
da sua Diretoria Colegiada. 
Tudo é decidido por uma 
minoria, visando seus pró-
prios interesses ou de seus 
grupos políticos.

Essa diretoria não cum-
pre sequer as simples deli-
berações do Congresso. Um 
exemplo é o envio dos jor-
nais da Fentect para os sin-
dicatos. Ficou decidido que 
seriam enviados pela ECT, 
porém eles ainda seguem 
enviando por empresa ter-
ceirizada (transportadora). 
Não é uma contradição a 
categoria ser contra a tercei-
rização, quando sua entida-
de representativa em nível 
nacional adota tais práticas?

Federação não presta contas à categoria
Apesar da falta de organização da Fentect, ecetistas de Goiás compareceram à Plenária, que foi usada apenas para atacar Sintect-GO
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GESTÃO SÉRIA E TRANSPARENTE

Contas do Sintect-GO são 
aprovadas por unanimidade

Sintect em ação

Jurídico prepara ação para 
revisar FGTS

Em Assembleia Geral, 
promovida dia 17 de ja-
neiro, a categoria ecetista 
aprovou, por unanimida-
de e sem ressalvas, a pres-
tação de contas do exer-
cício de 2013 da Diretoria 
Executiva do Sintect-GO. 
O evento foi realizado na 
sede do Sindicato.

Apesar da tentativa, 
feita por grupos políticos 
partidários, de tumultuar 
a assembleia, a firme con-
dução do Conselho Fiscal 
garantiu a realização do 
fórum deliberativo.

Apesar da tentativa de militantes do PCO/MG tentarem tumultuar a Assembleia, a catego-
ria aprovou as contas sem ressalvas

A prestação de contas é 
o cumprimento do Estatu-
to da entidade, e a trans-
parência e responsabilida-
de na condução financeira 
do Sindicato demonstra 
respeito aos trabalhado-
res.

O resultado deste tra-
balho tem sido sentido no 
fortalecimento do Sintect-
GO que, nesta atual ges-
tão, experimentou núme-
ro recorde de filiação, pro-
vocando assim o aumento 
da Receita do Sindicato. 
Também as conquistas e 

vitórias no campo jurídi-
co têm aumentado consi-
deravelmente, outro fruto 
do empenho desta gestão.

Vale ressaltar que, em 
alguns meses, os valores 
apresentados no caixa do 
Sintect-GO são resultados 
das vitórias judiciais al-
cançadas pelos trabalha-
dores por meio do jurídi-
co do Sindicato. Quando 
um trabalhador ganha um 
processo, o montante é de-
positado na conta da enti-
dade e depois repassado 
ao filiado.

Falecimento
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento dos 
companheiros:
José Rodrigues Amorim, do CDD Pedro Ludovico, falecido em 
15 de Janeiro. E Otílio Divino de Azara (Baianinho), carteiro 
motorizado lotado no CEE, que faleceu dia 26 de fevereiro.

Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT-GO • GESTÃO 2014/2017

Filiado à Fentect/CUT

SS

Órgão de divulgação do 
Sintect-GO • Gestão 2014/2017

Jornalistas: 
Daniela Martins (JP 2044) e 
Laryssa Machado (JP 3123)

Fone: (62) 3280.4415 
Rua Anhangá , Qd.32A, Lt.25 - Vila 

Brasília CEP 74.911-380 
Aparecida de Goiânia (GO)

E-mail: 
imprensa@sintectgo.org.br

Site: www.sintectgo.org.br  • Twitter: 
t/sintectgo 

Facebook: f/sintect-GO

Companheira sindicalizada, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, o SINTECT/GO através de sua 
diretoria, vem parabenizá-la por estar presente no forta-
lecimento das lutas da categoria.
O seu papel na luta sindical e social é mais do que impor-
tante! Não há sociedade livre, enquanto houver opres-
são contra mulheres, pois infelizmente, ela ainda existe e 
bem próximo de nós. Existe na discriminação, nos salá-
rios, profissões, na exclusão de papeis de destaque, e em 
especial na violência física, moral e sexual!
Mais do que homenageá-la, o SINTECT/GO vem con-
vidá-la a apoiar e estar presente nas manifestações, e a 
debater os temas de interesse da categoria, em defesa da 
liberdade, justiça e direitos de cidadania para todas as 
mulheres.

O Sindicato se orgulha da sua determinação e força fe-
minina, e espera sua presença nas lutas que virão, nas 
assembleias, nos encontros, plenárias e congressos, como 
representante de base ou delegada, no seu local de traba-
lho, participando com suas opiniões, propostas, e-mails, 
cartas ou telefonemas.
A ocupação desse espaço está à disposição de cada uma, 
e começa agora, com a sua participa-
ção. Contamos com vocês!

Parabéns a todas as mulheres ecetis-
tas de Goiás!

Marta Francisca Pereira Alencar 
Secretária da Mulher - SINTECT/GO

08 de Março - Muitas vozes, uma só luta

O Sintect-GO in-
gressará com ações 
para cobrar a aplicação 
da correção monetária 
do FGTS por índice 
que reflita a inflação, 
em substituição ao ín-
dice atualmente apli-
cado (TR).Já há cinco 
decisões a favor de tra-
balhadores neste senti-
do.

 Em recente decisão, 
o STF entendeu que a 
Taxa Referencial (TR) 
não reflete a inflação 
e não deve ser usada 
para correção de pre-
catórios decorrentes de 
dívidas do Governo. 
No entanto, a mesma 
TR é usada pela Cai-
xa Econômica Federal 
para reajustar o FGTS 
desde 1999.

O ecetista filiado ao 
Sintect-GO que estiver 
interessado em partici-

par desta ação deverá 
solicitar um extrato de 
seu FGTS junto à Cai-
xa do período de 1999 
até hoje, juntar com có-
pias de seus documen-
tos pessoais (CPF, RG, 
comprovante de ende-
reço) e também cópias 
da carteira de trabalho 
(páginas da foto, quali-
ficação e dos contra tos 
de trabalho).

Para os trabalhado-
res do interior a procu-
ração e o contrato de-
verão ser baixados do 
site do Sindicato, pre-
enchidos e enviados 
juntos com os docu-
mentos. O trabalhador 
da capital e entorno, 
deverá agendar aten-
dimento no jurídico 
com os estagiarios, tra-
zendo consigo os do-
cumentos e assinar a 
procuração e contrato.

Baianinho

A Diretoria Colegiada do 
Sindicato presta suas con-
dolências e solidariedade aos 
familiares e amigos de José 
Rodrigues e Baianinho, nos-
sos queridos companheiros.


